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In mijn overmoed dacht ik: “nooit zal ik wankelen.” 
    HEER,  
    u had mij lief en ik stond als een machtige berg,  
    u verborg uw gelaat en ik bezweek van angst.  
U, HEER, roep ik aan, u, Heer, smeek ik om genade                           

 Psalm 30 (vers 7 - 9) 

 

Lieve mensen, 

Ziet u het contrast in de twee middelste zinnen? Door Gods gunst stond het leven van de dichter 
als een huis op de rots. Zoals een vlieger in de lucht blijft, zolang het blijft waaien, zo ook deze 
psalmist. Het gaat goed, want de Heer is hem goedgunstig. Valt de wind weg, dan kan de vlieger 
alleen nog maar vallen. In deze tekst doet de Heer zowel het een als het ander en de schrijver 
geeft er zelf een reden voor aan; die staat in de eerste zin.  

Hij kende zichzelf als iemand die vast staat. Net als die vlieger. Hoog en stevig. Maar in het 
zelfbewustzijn van dat moment negeerde hij het meest essentiële; hij vergat de wind die hem 
hoog hield! Die manier van denken was niet zomaar een naïef verwachten, want dat spreekt hij 
meteen al tegen; zijn startpositie  was denken in overmoed. Hij belijdt dat hij leefde vanuit een 
verkeerde houding. In ons voorbeeld zou hij nog wel de vlieger hebben gezien, maar niet de 
goede samenhang. Het was een ‘zorgeloze rust’ (NSV), als een ‘vlieger zonder besef van wind’.  

Wie bij rustig weer met een ballon reist voelt praktisch geen wind. Alles heeft dezelfde snelheid, 
ook de lucht om je heen. Het is alsof er geen wind is. Door die rust  kun je menen dat je werkelijk 
zonder wind vaart – een echte misvatting. De Heer laat de dichter niet in diens waan en daarop 
reageert  hij adequaat: “U HEER roep ik aan, U Heer, smeek ik om genade.”  In die uitroep wordt 
de goede samenhang hersteld. Als u de hele Psalm leest, kunt u zien hoe blij hem dat maakt: 

Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen, HEER, mijn God, u wil ik eeuwig loven. 
 

Gebed 

Natuurlijk is het niet goed om het logische van deze psalm zomaar om te draaien. Als wij een 
vlieger zien tuimelen, betekent dat nog niet dat daar hoogmoed in het spel is. Deze psalm gaat 
niet over het oordelen van anderen. Het toont ons wel een belangrijke reden om te blijven bidden: 
zo houden we ons contact met de Heer op spanning. Daarmee blijven we erkennen hoe 
bijzonder Hij voor ons is, we geven ons niet over aan botte zelfgenoegzaamheid. We zijn niet 
sterk zonder Hem. In die afhankelijkheid vraagt de ChristenUnie ook u om voor de partij en voor 
het land te blijven bidden. Vanwege de onderling verbondenheid en tot Gods eer.  
 

Bidden voor de situatie in Israël 

Dit vind ik een van de moeilijkste onderwerpen, want er wordt zo verschillend over gedacht. Toch 
is alles wat wij gelovig doen uit zo’n situatie voortgekomen, en dus zet ik dit gebedsonderwerp nu 
voorop. In de Romeinenbrief schrijft Paulus dat er mensen uit geloof met God leven en anderen 
door geloof en God maakt ze allebei rechtvaardig. Uit geloof wil denk ik zeggen: jouw omgeving 
heeft het geloof al in zich, maar het moet er bij jou zelf (nog) wel uitkomen. Door geloof is minder 
voor de hand liggend, ergens doorheengaan is: eerst erin en dan eruit. Volgens Paulus leefden 
zijn Joodse gelovige broeders al vanuit die context en de andere mensen kwamen erbij. Als hij bij 
die andere groep veel respons krijgt, wil hij dat ze die eerste groep niet vergeten en zelf smacht 
hij naar een grote groei. Nu de erfgenamen van zijn Joodse broeders weer wonen in het land 
waar het evangelie begon, roept dat allerlei spanningen op. Gelukkig leidt God de geschiedenis.  

 Dank God voor wie Hij is, Hij weet alles beter dan ik begrijp en Hij trekt zijn eigen heilsplan  

 Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw dat het heil uit de Joden is, laten we daarvoor danken 

 Eeuwenlang baden Joden driemaal daags voor hun terugkeer, dank met hen voor wat er al is  

 Bid voor christelijke politici, dat ze telkens weer adequaat op ontwikkelingen mogen reageren 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Psalm+30&id42=1&id18=1&id47=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Psalm+30%3A7-9&id42=1&id47=1&id18=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Rom+3%3A29-30&id42=1&id47=1&id49=1&id14=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Romeinen+9%3A1-5%3B+11%3A30-50&id42=1&id18=1&id47=1&id14=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+4%3A20-23&id42=1&id16=1&id47=1&id18=1&l=nl&set=10
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De internetversie van deze gebedsbrief vindt u onder www.christenunie.nl/gebed 
Als u die opent op uw computer kunt u voor meer informatie op alle onderstreepte gedeelten klikken 

Dankbaarheid en zorg 

In de vorige brief vroeg ik u te bidden voor een aantal zaken, zoals het Europacongres van de 
ChristenUnie. Graag breng ik deze opnieuw onder uw aandacht, opdat we met elkaar dankbaar 
kunnen zijn. Zelf ben ik bijvoorbeeld dankbaar dat de spanning rond Syrië niet leidde tot een al te 
voorbarig militair ingrijpen van wereldmachten in een oorlog zonder kop of staart. Maar als ik dan 
hoor hoe Syrische vluchtelingen naar Lampedusa varen, besef ik ook dat de felle strijd daar niet 
eindeloos voort moet duren. Op dat punt verwacht ik veel meer van gebed dan van militaire 
macht. Laten we dus danken en bidden dat God de geschiedenis blijft leiden (ook via mensen). 

 Dank voor op gang komend overleg en voor de wil om chemische wapens weg te doen  

 Bid voor de gezinnen in kampen en steden, voor uitkomsten bij hongersnood of winterkou 

 Bid voor vernieuwing van het vluchtelingenbeleid in Europa – passend bij de heersende nood 

 Dank voor een goed Europacongres; het paste bij levende politiek: eensgezind met verschillen  

Decentralisatie in Nederland 

De komende tijd wordt een behoorlijk aantal rijkstaken gedecentraliseerd. Gemeenten worden 
verantwoordelijk voor de langdurige zorg (WMO), de arbeidsparticipatie van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet) en de Jeugdzorg. Belangrijke onderwerpen, ook 
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het ChristenUnie opleidingscentrum speelt hier 
op in met een cursus die een christelijk-sociale visie geeft op de verhouding tussen overheid en 
samenleving. Die is hier goed voor te gebruiken en het kan de samenleving versterken: Hoe zijn 
burgers verantwoordelijk? Is samenleving hier klaar voor? Welke keuzes kan een gemeenteraad 
hierbij maken? Zijn er kansen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen? 

 Dank de Heer dat hij mensen verantwoordelijkheid geeft voor zorg en hulp aan elkaar 

 Bid om wijsheid voor uw eigen lokale bestuur, voor de fracties in de raad, voor ambtenaren 

 Dank voor opleidingsmogelijkheden binnen de ChristenUnie en bid voor het opleidingscentrum 

Begrijp je als jongere de oudere bevolking?  

Deze vraag stond in de laatste nieuwsbrief van onze jongerenorganisatie PerspectieF. De 
tegenvraag ook: “Begrijp je als oudere de jongere bevolking?” Wat gaan ze hiermee doen? 
Perspectief geeft ruimte aan een nieuw initiatief dat verder gaat: vier studenten gaan samen-
wonen met ouderen in een verzorgingshuis. Gezamenlijk wonen als protest tegen eenzaamheid 
en vooroordelen. In Nijmegen startte op 30 september een pilot van een maand. Zo willen ze 
onderzoeken of deze woonvorm klikt, want dit kan voor een betere kwaliteit van leven zorgen.  

 Dank God nogmaals dat hij mensen verantwoordelijkheid geeft voor zorg en hulp aan elkaar 

 Dank voor de inzet en moed van onze jonge mensen, dat ze zo praktisch tijd willen geven  

 Bid dat er goede inzichten worden opgedaan, die later kunnen leiden tot uitvoerbaar beleid 

 U kunt deze maand elke week een nieuwsbrief krijgen hierover en zo er voor gaan bidden…  

Parlementen en Regering 

De ChristenUnie besloot donderdagmiddag om door te gaan met het begrotingsoverleg. Fractie-
voorzitter Arie Slob: “We willen het gesprek aangaan met het kabinet, maar dit voorstel is nog niet 
voldoende. Er moet meer perspectief worden geboden aan gezinnen en meer aandacht worden 
besteed aan werkgelegenheid.” Hij gaf ook aan dat het kabinet duidelijke toezeggingen zal 
moeten doen: “Er is absoluut geen garantie dat we eruit komen.” Wanneer u deze brief leest is de 
situatie misschien weer anders. Kijk eventueel op de nieuwssite van de ChristenUnie.  

 Dank God voor zijn goede zorg over ons land en de rijkdom dat men kan onderhandelen 

 Bid voor uw regering en parlement zoals God u dat ingeeft om voor hen te doen 

 Wilt u ook bidden voor de Open Dag van de Tweede Kamerfractie? (a.s. zaterdag 12 oktober) 

Met een hartelijke groet, 

Kees Sinke 
Gebedscoördinator ChristenUnie 
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